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EDITORIAL
Caro Leitor,
No presente ano, pretendemos rever as

Digitalização de processos na JUE

actividades desenvolvidas, no contexto
da implementação e melhoria contínua
do sistema JUE - processo de desembaraço aduaneiro das Alfândegas de Moçambique, através do Boletim Informativo “Janela Única Electrónica”, que nos
propomos apresentar, bimensalmente,
aos colaboradores e operadores do sector e potenciais utentes dos serviços das
Alfândegas em todo o País e Mundo.
A fase piloto da Janela Única Electrónica (JUE) iniciou em Setembro de 2011,
no porto de Maputo com 172 utilizadores formados, que incluíram funcionários aduaneiros, despachantes e seus ajudantes, colaboradores de agências
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de navegação, autoridades portuárias, operadores de terminais, transitários,
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colaboradores de bancos comerciais e ministérios, departamentos e agências
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de controlo e outros que interagem com o comércio internacional.

3. Curiosidades do Janelinho:

Realizou-se, a 28 de Setembro do mesmo ano, a primeira submissão elec-
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de substituição …………..…………….3

trónica do despacho aduaneiro, no País, cujo aviso do pagamento foi obtido
em tempo recorde: apenas alguns minutos, após a submissão do despacho.
E a 9 de Dezembro de 2011 o lançamento oficial do projecto JUE.
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Celebra-se em todo o Mundo, a 26 de Janeiro de cada ano, o
dia Internacional das Alfândegas. Este ano sob o lema
“Alfândegas que promovem a sustentabilidade para as pessoas,
a prosperidade e o planeta”, a comunidade aduaneira estará
concentrada na contribuição das alfândegas para um futuro
sustentável em que as necessidades sociais, económicas, de
saúde e ambientais estejam no coração de suas acções.

Alfândegas que promovem
a sustentabilidade para as
pessoas, a prosperidade e
o planeta.

As Alfândegas são mandatadas e posicionadas nas fronteiras
para jogar um papel proeminente na cadeia internacional de
suprimentos e de assegurar um futuro sustentável, seguro e
inclusivo, reforçando deste modo, a boa governação nos seus
países. Dada a ligação direta entre a missão estratégica das
alfândegas e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ODS’s da agenda das Nações unidas de 2030, as Alfândegas
de Moçambique são chamadas a desempenhar um papel na
protecção ao meio ambiente, combatendo e tráfico ilícito de lixo
perigoso; abortando as operações de comércio internacional de
espécies protegidas da Fauna bravia e Flora.
No âmbito da facilitação do comércio as Alfândegas de Moçambique devem continuar a implementar os processos de modernização tecnológica tendentes a simplificação de procedimentos
aduaneiros com reflexos na minimização do tempo de desembaraço das mercadorias, sendo que a implementação de conceito Alfândega Digital, sem uso do papel, constituirá a maior conquista no processo de modernização.
Em Moçambique, as cerimónias centrais foram celebradas no
Posto Fronteiriço da Ponta do Ouro no dia 27 de Janeiro, dirigidas pela presidente da Autoridade Tributária, e contaram com
a presença de entidades governamentais, forcas de defesa e
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Tema para Dia Mundial das Alfândegas

segurança, autoridades locais, quadros da instituição a diversos
níveis entre outos convidados.
Paralelemente ao evento principal, a administração tributária
agendou várias actividades que decorreram na semana de 25 a
29 de Janeiro, tais como futebol, marcha, feira de saúde e acções solidárias, culminando com uma reunião nacional para
aprovação e lançamento da estratégia da Alfândegas para os
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próximos 5 anos.
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O CANCELAMENTO E SUBMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO
Caro Utilizador da JUE

Sabia que no âmbito do cancelamento da declaração aduaneira para substituição por uma nova, já
não é necessário esperar por 10 dias para efectuar a substituição da declaração, o sistema permite o
cancelamento e submissão da declaração de substituição em qualquer momento.
Tenha sempre consigo o número da sua reclamação para garantir acompanhamento e celeridade na
resolução das suas questões.

Para mais esclarecimentos, por favor contacte o nosso centro de apoio ao utilizador pelos números e
endereço:
Telefone: +258 21 341110

Email: suporte@mcnet.co.mz

Móvel:

Portal: www.mcnet.co.mz

+258 843411

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE AS MELHORIAS AO TERMO DE COMPROMISSO
Caro Utilizador da JUE
Sabias que o modulo do termo de compromisso foi melhorado?
A melhoria tem como objectivo:
•

A adição de novos campos para receber o NUIT e nome do consignante/consignatário assim como da entidade responsável pelo pagamento do temo de compromisso (aplicável para os casos que este é diferente do importador ou exportador) para os regimes de Importação e Exportação.

•

Preenchimento da data de desembaraço termo de compromisso com da data de conclusão do estágio do terminal de carga.

Com estas melhorias, o sistema permitirá que:
•

Os declarantes informem as entidades bancárias de forma mais detalhada a identidade dos pagadores e/ou
consignatários do termo de compromisso;

•

O desembaraco da carga ligada aos termos de compromisso do regime de Exportação seja marcado como
concluídos depois do estágio da entrada no terminal de saída.

•

O desembaraco da carga ligada aos termos de compromisso do regime de Importação seja marcado como
concluídos depois do estágio da saída do terminal de carga.

Para mais esclarecimentos, por favor contacte o nosso centro de apoio ao utilizador pelos números e endereço:
Telefone: +258 21 341110

Email: suporte@mcnet.co.mz

Móvel:

Portal: www.mcnet.co.mz

+258 843411

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

